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או תחליף לייעוץ משפטי, ואין באמור לעיל כדי להוות מענה לנסיבות מקרה \אין במידע המופיע לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ו

 .ס למקרה מסויםקונקרטיות או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביח

 

 

 2016 מאי \ מהדורה מיוחדת 

את יום העצמאות  ונפגעי פעולות האיבה ובסיומו נחגוגאת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל  נציין השבוע
מתייחדים עם משפחת השכול הרחבה גדלה לצערנו מדי שנה ועובדים רבים למדינת ישראל.  68-, ה2016

 . יום הזיכרון בבתי הקברות ובטקסי יקיריהם
 

 שצפויות לעלות בשני הימים הללו. שאלותלהמדריך להלן יענה 

למאי  11, ג' אייר תשע"ו חל השנה ביום רביעי, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
הורים, הורי הורים, בני זוג, ילדים, אחים ואחיות של חללי מערכות ישראל,  שהם עובדים על פי החוק, .2016

 .ללא ניכוי משכרם עדר מן העבודה ביום הזיכרוןרשאים להי

הינו שבתון   על פי החוק יום העצמאות .2016למאי  12ביום חמישי, ד' אייר תשע"ו  חל השנה יום העצמאות
 .1949 -חייב בתשלומו כפי שקבוע בחוק יום העצמאות התש"ט שהמעסיק

שלאחר שלושה חודשי עבודה במקום  ( הקובע2000יומי, חל צו הרחבה )הסכם מסגרת \שעתיעובד לגבי 
יום לפני ויום אחרי החג, העובד זכאי לתשלום עבור ימי חג  - העבודה ואי היעדרות מעבודה סמוך ליום החג

 .כולל יום העצמאות

 עבודה בערב יום העצמאות

הוראות הקבועות בחוק שעות עבודה ומנוחה ובצווי ההרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר בהתאם ל
בערב החג לא יעלה יום העבודה  -שעות ביום, ששה ימים בשבוע  8במקום עבודה שבו עובדים  , סקימגזר העב

יום העבודה בערב החג יהיה  -שעות ביום, חמישה ימים בשבוע  9שעות. במקומות עבודה בהם עובדים  7על 
 .שעות 8עד 

ישי או נוהג המיטיב עם העובד יש לנהוג מיוחד, צו הרחבה או הסכם א הסכם קיבוצי בהם חלעבודה  מותבמקו
 .בהתאם להוראה המיטיבה

 בודה ביום העצמאותע

בערב  20:00בערב יום העצמאות ומסתיים בשעה  20:00בשעה  2016מאי  11יום העצמאות מתחיל ביום ד' 
או תשלום , ביום חג ובנוסף יום חופשה חילופיביום העצמאות זכאי לגמול בגין עבודה  שיעבוד עובדת. למחר

 .בגין העבודה בפועל ובגין השבתון 200%של 

כלול ברשימת מקומות העבודה הפעיל את מקום העבודה אם הוא לחייב )לפי המקרה הספציפי( \מעסיק רשאי
 להפעילם ביום העצמאות,ככאלה שאפשר או הכרחי  שמפרסם משרד ראש הממשלה

על מקומות העבודה שיש להפעילם בחג, במקום עבודה שאינו נמנה לפי פסיקת בית הדין לעבודה, 
 . העצמאות ביוםאינו רשאי לכפות על עובדיו לעבוד  המעסיק
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